
    Her kommer leirmerket.

    Følg med på neste info!

Camp in Camp Sonnarp 2011
Møte – natur – solidaritet

LEIR:   Simply scouting – Speiding, helt enkelt. 

Verdensjamboreen til neste år skal være i Sverige, en av programaktivitetene der kalles “Camp in Camp” 
som går ut på at speidere fra jamboreen skal oppleve en liten nordisk speiderleir i ett døgn. Vår leir 
kommer til å være en av flere slike Camp in Camp-leire som vil befinne seg innen 2 timers kjøring fra 
verdensjamboreen. Jamboree info: http://www.wsj.se

Jamboree-arrangørene ønsker å gi speidere fra hele verden en nordisk speideropplevelse, og det skal vi 
være med på å lage, på vår ”kretsleir” i Sverige neste sommer. I tre dager får vi besøk av speidere fra 
jamboreen som skal være hos oss i ett døgn. Like mange besøkende hver dag som vi er leirdeltagere selv. 
Jamboree-patruljene består av 9 speidere i alder 14-17 år og en leder. Første gruppe kommer søndag ved 
lunsjtid, siste gruppe reiser onsdag samme tid. 
Våre egne grupper er vertskap for jamboree-speiderne, og skal sørge for program og aktiviteter. Vi vil 
rullere på en kanoaktivitet en av dagene, de to andre dagene er det din egen gruppe som bestemmer 
programmet. 
Som belønning for vår innsats for jamboreen får vi lov å besøke Verdensjamboreen (http://www.wsj.se), 
og delta på “International festival” der. 

LEIRSTEDET:
Vi har fått tildelt et veldig flott leirsted, Sonnarp i Skåne.  Vi arrangerer leiren her i samarbeid med 
Glåmdal, Gudbrandsdal og Vestoppland-krets.  Vi bli ca. 300 speidere fra vår egen krets og 3-400 fra 
Mjøskretsene, i tillegg vil vi få like mange besøkende fra Jamboreen, slik at leiren vil fordobles til ca. 1400 
deltagere. Det er Kulla scoutdistrikt sitt leirsted. Stedet har bra infrastruktur og ligger rett ved et vann. 
Sonnarp ligger 1t 15min med bil nord/vest for jamboreen utenfor Kristianstad , og den ligger syd øst for 
Halmstad dypt inne i de nord Skånske skoger.  

HVEM KAN DELTA:
Speidere som er født i år 2000 eller senere. (Voksne som har lyst til å være med som leder sammen med 
evt yngre barn)

LEIRFORBEREDELSE:
Alle speidergrupper  må lage et infohefte med bilder fra hjemstedet deres, med en beskrivelse av 
aktiviteter dere holder på med i løpet av året – heftet skal skrives på engelsk. Altså en presentasjon av 
tropp/patruljer/sted/aktiviteter. Dette skal alle grupper gjøre. Det blir to samlinger i kretsens regi i 
begynnelsen av 2011.  En av de tre besøksdagene vil aktiviteten for deres gruppe være å lære bort 
kanopadling til jamboree-speiderne, de to andre dagene må vi lage et opplegg for de som kommer på 
besøk.   Jamboree- speiderne skal i størst mulig grad følge din gruppes vanlige ”leirrytme” og delta i 
vanlige norske gjøremål som avrundes med et leirbål på kvelden, der dere kan dele sanger, leker og annet 
med hverandre. 

NÅR:
Reisedag til leiren = fredag 29.juli 2011
Første pulje med gjester kommer = lunsj søndag 31.juli 2011
Siste pulje reiser = lunsj onsdag 3.august 2011
Vi får besøke verdensjamboreen = torsdag 4.august 2011
Reisedag fra leiren = fredag 5.august 2011
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LEIRKONTINGENTEN:
Leiren koster kr. 3200,-  inklusiv reise og fellesutgifter til speidergruppa. Dette inkluderer mat hele uka,  
programaktiviteter, muligheten til å møte nye og gamle venner, ny kunnskap og mange gode  
opplevelser. 

PÅMELDING:
Påmelding er bundet av Verdensjamboreen så vi må ha tidlig påmelding til leiren.

Frist for påmelding er 8. februar. Påmelding skjer ved å betale kr. 1500,- til 1. Gullaug speidergruppe,  
konto nr. 2260.11.16239. Merk betaling med deltakers navn. Send samtidig en e post til  
gullaug@nbk.scout.no med navn på deltaker. 

Restbeløpet på kr. 1700,- betales innen 8. mars til samme konto. (For de som reiser 2 stk. eller flere fra  
samme familie, lederbarn under 9 år og yngre,  samt rovere som vil jobbe for staben, er det noe  
moderasjon. Avtal med Håvard Sørli om dette før innbetaling den 8. mars.)

Det blir det ikke mulig med noen etteranmelding. Vi må sende antallet påmeldte til Verdensjamboreen i  
Sverige så de vet hvor mange besøkende vi kan ta imot og hvor mange vi blir når vi besøker  
verdensjamboreen.

Det er viktig å melde seg på i tide!

Velkommen på leir! 

Med speiderhilsen

Håvard Sørli 
Tlf. 90 92 11 22 / e-post gullaug@nbk.scout.no 

PS... Støtt speidergruppa med din Grasrotandel
Tipper du? Nå kan du sørge for at litt av tippemidlene går rett til 
1. Gullaug speidergruppe, og støtter speidingen. Send en SMS med melding: 
GRASROTANDELEN 993780316 til 2020 (tjenesten er gratis). 
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